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TZ Florbalová přestávka je u konce. Na Valentýna se Sokol utká s pražskou Spartou 
 
Fanoušci pardubického florbalu dostali na přelomu ledna a února dvoutýdenní volno. 
Reprezentační pauza je však u konce a Tipsport Superligu čekají nejdůležitější boje sezóny. Sokol 
naskočí zpátky do superligového kolotoče v neděli, kdy se na Dašické střetne se Spartou Praha. 
 
Zklidnění zápasového tempa přišlo před náročným závěrem ročníku vhod také pardubickým 
florbalistům. Ty čekají poslední tři kola základní části a následné boje o udržení. „Během pauzy 
jsme trénovali v podstatě stejně jako celou sezónu. Minulý týden jsme dostali trochu volnější 
režim, který někteří využili k tradičnímu výletu na hory, další zase doléčovali různé bolístky. Tento 
týden jsme již najeli na kondičně náročnou přípravu, která potrvá až do začátku play down," říká 
obránce Marek Ďopan.   
 
I přes všechny předsezónní cíle už nyní hráči Sokola ví, že je znovu čekají záchranářské boje. 
Premiérový postup do play off se tak opět minimálně o rok odkládá. „Nevím jak to vnímají 
ostatní spoluhráči, ale zatím zřejmě převládá zklamání z toho, že se nám opět nepovedlo 
probojovat mezi nejlepších osm. Já to pociťuji především na trénincích, které se nyní zaměřují 
především na kondici. Doufám, že to z hlavy dostaneme co nejdřív a do bojů o záchranu půjdeme 
maximálně koncentrovaní," popisuje Ďopan momentální stav v kabině.  
 
Ve 20. kole Tipsport Superligy čeká Východočechy pražská Sparta. Momentálně sedmý celek 
soutěže stále nemá jistotu postupu do play off, což slibuje napínavou a atraktivní podívanou. 
Tou byl také letošní první vzájemný duel, který nakonec Pražané rozhodli v samotném závěru a 
slavili vítězství 7:5. „Se Spartou se nám v poslední době úplně nedaří. Důkazem budiž loňský 
zápas na Dašické, kdy jsme vedli 5:0 a nakonec jsme utkání zachraňovali až v prodloužení. Snad 
to pro nás bude motivace a v neděli se nám podaří Spartu konečně v základní hrací době 
porazit," dodává dvaadvacetiletý obránce. 
 
Pardubický klub připravil speciální akci pro všechny zamilované, kteří v den zápasu slaví svátek. 
Pokud přijdete na florbal v páru a u vstupu se políbíte máte poloviční slevu na vstupné. Utkání 
začíná na Dašické v neděli 14. února v 17 hodin.   

 

 

 

Více informací naleznete na www.florbalpardubice.eu nebo facebook.com/sokolpardubice. 

 
 


